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 אושר 8.2.22- פרוטוקול ישיבה מה .1

 
 מעקב משימות לביצוע מישיבות קודמות: .2

 
 בוצע

עבור ילדות בגיל   XCCירדן יכין הצעה למוקדמות אליפות ישראל והצעה לקטגוריות צעירות שיהיו ידידותיות ולא תחרויות  -
 תעלה לדיון בישיבה זו. .8

 לשלוח תאריכי תחרויות בינלאומיות ואליפויות ישראל לחברי הוועדה -

 לשלוח לאופיר את מבחני התמיכה  -

 ירדן ישוחח עם ניב לגבי התנעת פעילות גם בכביש.  -

 טרם בוצע: 
 מפגש מנהלי מועדונים ומאמני נבחרות  לקבוע -

 
באופני הרים. מכיוון שחלק מהרוכבים   XCOתחרויות בסבב גביע המדינה  5ישנן  2022-דירוג סבב גביע המדינה. ב .3

 התוצאות הטובות ביותר של כל רוכב.  4קורונה וסיבות אחרות, מוצע שדירוג הסבב יתבסס על   החמיצו תחרות בשל
 מאושר החלטה: 

 קריטריונים להשתתפות באליפויות ישראל ומוקדמות אליפות ישראל .4
ומעלה ספורטאי מזכה את האגודה   14אגודות, מגיל   והספורט לתקצובלפי הקריטריונים החדשים של משרד התרבות 

שלו בניקוד רק אם השתתף באליפות ישראל )כולל מוקדמות(. בחלק מהדיסציפלינות אנחנו עשויים להישרד להגביל 
 , ולכן יש להגדיר תנאי סף ומוקדמות.UCIהשתתפות מסיבות לוגיסטיות או כי הגענו למקסימום המותר בתקנון 

 לכן מוצע: 
 מגבלת מספר המשתתפים בכל דיסציפלינה/קטגוריה תוגדר בתקנון האליפות -
הזכאות להשתתף תהיה לפי דירוג סבב גביע המדינה בדיסציפלינות וקטגוריות בהן הוא קיים, ובהיעדר סבב גביע  -

 המדינה, לפי הדירוג השנתי באותה קטגוריה ודיסציפלינה.  
חות בסבב גביע המדינה, ובהיעדר סבב גביע המדינה, בתחרות אחת לפחות  רוכב חייב להשתתף בתחרות אחת לפ  -

 באותה דיסציפלינה וקטגוריה, גם אם מכסת המשתתפים באליפות לא תמולא. 
הקריטריונים מאושרים, בלי החובה להשתתף בתחרות מקדימה בקטגוריות בהן מכסת המשתתפים   החלטה:

 באליפות לא תמולא. 
 

 2022אליפויות אירופה ועולם בדאונהיל בשנת קריטריונים להשתתפות ב .5
לאור הצלחת סבב האנדורו, ישנם מספר רוכבים צעירים שהביעו עניין להשתתף באליפויות אירופה ועולם בדאונהיל. 

 בהתייעצות עם נגה כורם, מוצעים הקריטריונים הבאים:
הראשונים   75%ולסיים בין  IXSנהיל כדי להשתתף באליפות אירופה או גביע עולם, על רוכב להשתתף בתחרות דאו -

 בקטגוריה מבין המזנקים 
הראשונים באליפות  66%או בין  IXSהראשונים בתחרות  40%כדי להשתתף באליפות עולם, על רוכב לסיים בין  -

 אירופה.
 מאושר  החלטה:

 
 חולצות אלוף באליפויות ישראל  .6

  3( מוצע להגדיר כי חולצת אלוף תחולק רק אם השתתפו לפחות  XCCלאור ריבוי אליפויות ישראל )מסלול, אנדורו, 
 חולצות אלוף בלבד. 3אליפויות באותה שנה יקבל   3- מתחרות )ישראליות( בקטגוריה, וכי רוכב שזכה ביותר מ

 מאושר החלטה: 



 נושאים כלליים  .7
 , ירדן מעדכן על הטיפול של ועדת המשמעת.  11.3.22-רה בסטיב שואל לגבי תקרית בקריטריום חד

 ירדן יבדוק אם קיימת סמכות בתקנון לא להעניק לרוכב רשיון ובאילו נסיבות. לפעולה: 
 ונוער.  U23יואב סוקר את ההכנות הלוגיסטיות לאליפות אירופה  

כאלה אך אולי בעתיד יהיה מדיסון  שני שואלת על אירועים מעורבים לגברים ונשים במסלול. סטיב משיב שכיום אין
 מעורב. באימונים ניתן לשלב. 

 


